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ΠΙΣ

Επισφαλής λόγω σοβαρών ελλείψεων
η λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου
Η Σοβαρές ελλείψεις σε νέους ιατρούς μονίμους

του ΕΣΥ ειδικευόμενους νοσηλευτικό
και διοικητικό προσωπικό παρουσιάζε το νοσοκομείο

Καλύμνου ενώ η περιορισμένη χρηματοδότηση

του νοσοκομείου δημιουργεί προβλήματα

στην περίθαλψη των ασφαλισμένων
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Πανελλήνιος

Ιατρικός Σύλλογος τονίζοντας ότι η λειτουργία

του νοσοκομείου έχει καταστεί επι¬

σφαλής Ο σύλλογος σημειώνει ότι το πρόβλημα
έχει ενταθεί λόγω των αυξημένων αναγκών

που έχουν προκύψει εξαιτίας του προσφυγικού
ζητήματος Τέλος επισημαίνει ότι η νησιωτική

χώρα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα
από ειδικό πρόγραμμα της Πολιτείας το οποίο
θα περιλαμβάνει κίνητρα για την προσέλκυση
νέων ιατρών και λοιπών λειτουργών της υγείας
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ

Η έλλειψη προσωπικού οδπγεί
σε τραγωδίες στις ψυχιατρικές κλινικές

Η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε τραγωδίες

όπως εκείνες που συνέβησαν προσφάτως
στο Δαφνί τονίζει το σωματείο των εργαζομένων

στον Ευαγγελισμό σε παρέμβαση του για
τα προβλήματα που πλήττουν τις δημόσιες ψυχιατρικές

κλινικές Υπενθυμίζει δε ότι στο πλαίσιο

της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ψυχιατρική

μεταρρύθμιση έχουν κλείσει έξι από τα

ρίς να έχει προσληφθεί προσωπικό για τις ψυχιατρικές

κλινικές των νοσοκομείων που σηκώνουν

το κυρίως βάρος
Οι εργαζόμενοι του Ευαγγελισμού τονίζουν

ότι είναι οι άνθρωποι που σε μία κλινική δυναμικότητας

20 ασθενών έχουν έως και σήμερα

ταυτόχρονα τη νοσηλευτική φροντίδα και
επίβλεψη σε 40 έως 50
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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ
στο Δημόσιο από 15 Οκτωβρίου

Μειώσεις έως Δημιουργία Προϊστάμενοι συνάδελφοι Ακόμη και
10 φέρνει το Μητρώου με βάση και πολίτες θα αξιολογούν υποχρεωτική

νέο μισθολόγιο χα προσόντα τους υπαλλήλους κινητικότητα

ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ έχει αποδυθεί η ηγεσία του υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να
προχωρήσουν από τις 1 5 Οκτωβρίου οι αλλαγές στον δημόσιο

τομέα που έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους Οι αλλαγές αναμένεται

να είναι σαρωτικές και θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις
τόσο στη διοικητική διάρθρωση όσο και στο μισθολόγιο 4-5

ΝΕΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ
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Ol ΕΞΙ

ff ΒΑΣΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΣ
ΜΕΤΡΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΛΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Η ακτινογραφία του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Καταγραφή

των υπαλλήλων με βάση τα προσόντα και τα καθήκοντα της θέσης
εργασίας Βασικό εργαλείο για την κινητικότητα ακόμα και για την

ανάδειξη μόνιμων γενικών γραμματέων

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΛΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Βαθμολόγηση των υπαλλήλων από τους προϊσταμένους
και τους υφισταμένους και αξιολόγηση των υπηρεσιών από
την κοινωνία Επιλογή προϊσταμένων με αντικειμενικά κριτήρια

συνέντευξη και εξετάσεις

ΛΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Εθελοντική κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με μο
ριοδότηση των υποψηφίων μέσω ΑΣΕΠ επί αντικειμενικών
και κοινωνικών κριτηρίων

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Από εκπαιδευτικό κέντρο αναβαθμίζεται
σε κεντρικό γνωμοδοτικό συμβούλιο

του κράτους σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
σε βουλευτές γενικούς γραμματείς

και αιρετούς στην Αυτοδιοίκηση

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 2016
Ενσωμάτωση των επιδομάτων στον βασικό μισθό για τα ειδικά

μισθολόγια και διατήρηση τεσσάρων επιδομάτων που ισχύουν και Ι
στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα επίδομα θέσης ευθύνης επίδομα επικίνδυνης

και ανθυγιεινής εργασίας οικογενειακή παροχή και κίνητρο επίτευξης

στόχων Μειώσεις έως 10 στο σύνολο των αποδοχών Συγχώνευση
των 20 ειδικών μισθολογίων σε 10 Σταδιακή μείωση της προσωπικής διαφοράς

για 65.000 υπαλλήλους μέχρι το 2018 Αύξηση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ
01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Μπαράζ συσκέψεων στο υπουργείο Εσωτερικών

προκειμένου το πρώτο νομοσχέδιο να
αναρτηθεί στη Διαύγεια στις 15 Οκτωβρίου
Θα περιλαμβάνει παρεμβάσεΐ5 τόσο στη διοικητική

διάρθρωση όσο και στο μισθολόγιο
των δημοσίων υπαλλήλων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΣ Β ΤΣΙΤΣΑΣ

Σ
έναν αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί

η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου

να ολοκληρωθούν μέχρι τα
τέλη του 2016 οι αλλαγές στον Δημόσιο

Τομέα που έχουν συμφωνηθεί
με tous εταίρους και περιλαμβάνονται
στο τρίτο Μνημόνιο Οι συσκέψεις
του αρμόδιου υπουργού Π Κούρου
μπλή και του αν υπουργού Χρ Βερναρδάκη

με υπηρεσιακούς παράγο¬

ντες είναι διαρκείς προκειμένου να
αναρτηθεί το πρώτο νομοσχέδιο στη
Διαύγεια στις 1 5 Οκτωβρίου που θα
αφορά την επιλογή προϊσταμένων
και την αξιολόγηση του προσωπικού
στο Δημόσιο Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο

είχε προετοιμαστεί επί
υπουργίας Γ Κατρούγκαλου και αυ
τήν την περίοδο γίνονται οι τελευταίες

παρεμβάσεις Οι αλλαγές στο Δημόσιο

αναμένεται να είναι σαρωτικές
αφού θα περιλαμβάνουν παρεμβά
σεις τόσο στη διοικητική διαρθρωση
όσο και στο μισθολόγιο των δημοσί¬

ων υπαλλήλων Οι 6 βασικές προτε
ραιότητεςτου υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης γιατις αλλαγές στον
κρατικό μηχανισμό αφορούν
χ Τη λειτουργία Μητρώου Δη

I μοσίων Υπαλλήλων με βάση τα
προσόντα και το καθηκοντολόγιο
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου

η λειτουργία του ηλεκτρονικού
μητρώου αποτελεί μια ριζική θεαμική
διοικητική μεταρρύθμιση η οποία θα
αξιοποιηθεί ως βασικό εργαλείο για
τη στελέχωση όλου του Δημοσίου
όλων των κενών θέσεων που υπαρ
χουν οε οργανισμούς και εταιρείες
του Δημοσίου Στόχος του Μητρώου
είναι να φτάσει στο απώτερο μέλλον
να αποτελέσει οδηγό μέχρι και για
την ανάδειξη μόνιμων γενικών γραμματέων

υπουργείων με μια διαδικασία

αξιοκρατική και ουδέτερη Σύμφωνα

με πληροφορίες το Μητρώο
των υπαλλήλων του Δημοσίου θα
αξιοποιήσει όλατα στοιχεία που έχουν
εισαχθεί στην ηλεκτρονική βάση της

απογραφής και παράλληλα θα δίνει
βαρος στην καταγραφή των προσόντων

αλλά και των καθηκόντων που
προσδιορίζονται από το περίγραμμα
θέσης για κάθε υπάλληλο Οπως
αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα
γίνει ακτινογραφία του ανθρώπινου
δυναμικού και θα είναι το βασικό
εργαλείο για την εσωτερική αγορά
εργασίας στον κρατικό μηχανι
αμό

Νέο σύστημα αξιολόγησα
υπαλλήλων και επιλογής προϊ

σταμένων Η πρόταση της ελληνικής
κυβέρνησης που περιλαμβάνεται σε
σχέδιο νόμου που έχει ετοιμαστεί
προβλέπει την καθιέρωση νέου συστήματος

που αφοράτην αξιολόγηση
360 μοιρών και θα έχει ως στόχο

την ταχύτερη εξέλιξη των εργαζομέ
νων χωρίς να συνδέεται με τις αποδοχές

Το σχέδιο για το νέο σύστημα
αξιολόγησης θα περιλαμβάνει βαθμολόγηση

των υπαλλήλων από τους

éé
Στόχος είναι

να ολοκληρωθεί
η μεταρρύθμιση έως
το τέλος του 2016

προϊσταμένους και τους υφισταμέ
νους με την ενεργοποίηση θεαμών
άμεσης δημοκρατίας αλλά και αξιο
λόγηση των υπηρεσιών από την κοινωνία

Με το νέο σύστημα προβλέπεται

ψηφοφορία σε επίπεδο τμήματος
ή διεύθυνσης τόσο για την ανάδειξη

των καλύτερων υπαλλήλων όσο
και για όσους θέσουν υποψηφιότητα
για θέσεις ευθύνης Τα αποτελέαμα
τα της ψηφοφορίας θα συγκρίνονται
με την αξιολόγησυ των προϊσταμένων
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ΔΗΜΟΣΙΟ
και οι δύο καλύτεροι θα έχουν τη δυνατότητα

ταχύτερης εξέλιξης Παραλ
ληλα θα ισχύει η μοριοδότηση αντικειμενικών

κριτηρίων και θα παραμείνει

το κριτήριο της συνέντευξας
για την επιλογή προϊσταμένων αλλά
και για την αξιολόγηση του προσωπικού

με τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ
Δεύτερο κύμα κινητικότητας
μέχρι τα τέλη του έτους θα πραγματοποιηθεί

το δεύτερο κύμα κινητικότητας

στο σύνολο του δημόσιου
τομέα Η κινητικότητα θα γίνει αρχικά
σε εθελοντική βάση Θα προκηρυχθούν

οι κενές θέσεις και οι υποψήφιοι
υπάλληλοι θα καταθέσουν αιτήσεις

όπου θα δηλώσουν συμμετοχή
γιατην καλυψη 3-5 θέσεων Η επιλογή

θα γίνει με μοριοδότηση μέσω
ΑΣΕΠ επί αντικειμενικών και κοινωνικών

κριτηρίων προϋπηρεσία σπουδές

οικογενειακή κατάσταση κτλ
Την αναβάθμιση του ρόλου
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

Διοίκησης Το ΕΚΔΔΑ αναβαθμίζεται

από εκπαιδευτικό κέντρο σε κεντρικό
γνωμοδοτικό συμβούλιο του κράτους
σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης με
επέκταση σε ερευνητικά θέματα και
συμβολή στη διαμόρφωση και απο
τελεαμστική υλοποίηση των δημόσιων

πολιτικών
Μείωση των αποδοχών σε βουλευτές

γενικούς γραμματείς και
αιρετούς στην Αυτοδιοίκηση Η κυβέρνηση

επεξεργάζεται σχέδιο για
περαιτέρω μείωση των αποδοχών σε
βουλευτές γενικούς γραμματείς
υπουργείων που θα έχουν επιπτώσεις
και στις αποδοχές όσων κατηγοριών
υπαλλήλων συνδέουν τις αμοιβές
τους με την αποζημίωση των γενικών
γραμματέων αλλά και των αιρετών
της Αυτοδιοίκησης Στόχος είναι σύμφωνα

με κυβερνητικά στελέχη η
εξοικονόμηση πόρων αλλά και να
περάσει το μήνυμα υτην κοινωνία ότι
οι περικοπές ξεκινούν από τα υψηλόβαθμα

στελέχη του κρατικού μηχανισμού

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Μειώσει αποδοχών
υπαλλήλων écos 10

ΣΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ υπουργεία
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Οικονομικών έχει ξεκινήσει
η προεργασία για τη διαμόρφωση

του νέου μισθολογίου που
θα ισχύσει από τις αρχές του
2016 Σύμφωνα με το Μνημόνιο
που έχει υπογραφεί μεταξύ της
κυβέρνησης και των δανειστών
προβλέπεται ο εξορθολογισμός
των ειδικών μισθολογίων που
αφορούν 250.000 δημοσίους
λειτουργούς η ίδια αμοιβή για
υπαλλήλους με ίδια προϋπηρεσία

και ίδια προσόντα και ότι οι
συνολικές δαπάνες για το Δημόσιο

θα αποτελούν ποσοστό
επί του ΑΕΠ που θα βαίνει μειούμενο

μέχρι το 2019
Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση
επεξεργάζεται σχέδιο στο

οποίο προβλέπονται σημαντικές
παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια

όπου εντάσσονται οι δικαστικοί

λειτουργοί το προσωπικό
του Νομικού Συμβουλίου

του Κράτους οι ιατροδικαστές
τα μέλη ΔΕΠ οι καθηγητές ΤΕΙ
οι ερευνητές οι ειδικοί λειτουργικοί

επιστήμονες το προσωπικό
ΚΕΠΕ ερευνητές οι καθηγητές

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Υγείας το Προσωπικό
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
οι γιατροί του ΕΣΥ οι διπλωματικοί

υπάλληλοι οι αρχιερείς οι
μουσικοί και οι ένστολοι στην
Ελληνική Αστυνομία στο Λιμενικό

Σώμα και στις Ενοπλες Δυνάμεις

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό
σχεδιααμό προτείνεται ενσωμάτωση

των ειδικών επιδομάτων
στον βασικό μισθό και διατήρηση

των τεσσάρων επιδομάτων
που ισχύουν και στον υπόλοιπο
δημόσιο τομέα τα οποία είναι
επίδομα θέσης ευθύνης επίδομα

επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας οικογενειακή παροχή
και κίνητρο επίτευξης στόχων
Η ενσωμάτωση των ειδικών επιδομάτων

στον μισθό αναμένεται
να επιφέρει αύξηση των βασικών
αποδοχών αλλά μειώσεις στο
σύνολο των αποδοχών από 1 0
λόγω αύξησης των ασφαλιστικών

εισφορών

Σταδιακή συγχώνευση
Στόχος της κυβέρνησης είναι

και η υταδιακή συγχώνευση των
20 ειδικών μισθολογίων σε 10
την επόμενη χρονιά και για τον
λόγο αυτόν μετά την ψήφιση του
νόμου για το μισθολόγιο θα
υπάρξουν και νέες νομοθετικές
παρεμβάσεις την επόμενη χρονιά

για την ομαλή μετάβαση υτο
νέο καθεστώς Μεταξύ των επι

A Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ των ειδικών επιδομάτων στον μισθό αναμένεται να
επιφέρει αύξηση των βασικών αποδοχών αλλά μειώσεις στο σύνολο
των αποδοχών από 10 λόγω αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών

δομάτων που οδεύουν προς
καταργηση και ενσωμάτωση στον
βασικό μισθό είναι τα επιδόματα
εξομάλυνσης μισθολογικών

διαφορών ειδικής απασχόλησης
που παίρνουν όλοι οι ένστολοι

τσχυτερης και αποτελεσματικότερης

διεκπεραίωσης
υποθέσεων των δικαστικών λειτουργών

πάγια αποζημίωση
των δικαστικών λειτουργών
δημιουργίας και ενημέρωσης

βιβλιοθήκης των δικαστικών
λειτουργών και του κύριου προσωπικού

του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους κ.ά

Παραλληλα στον σχεδιασμό
της κυβέρνησης είναι και η σταδιακή

μείωση της προσωπικής
διαφοράς που λαμβάνουν περίπου

65.000 δημόσιοι υπαλληλοι
των υπουργείων Οικονομικών
και Μεταφορών μέχρι το 2018
Η απάλειψη τπς προσωπικής
διαφοράς σύμφωνα με τον κυβερνητικό

σχεδιασμό θα προέλθει

από τον συμψηφισμό των
αυξήσεων που θα επιφέρει η
βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων

Ως αντίβαρο στη σταδιακή
κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

που θα πραγματοποιη¬

θεί κυρίως στους υπαλλήλους
του υπουργείου Οικονομικών
συζητείται η δημιουργία ειδικού
μισθολογίου για τους υπαλλήλους

των οικονομικών υπηρεσιών
σε όλο το Δημόσιο

Το σχέδιο
Η ελληνική κυβέρνηση επεξεργάζεται

σχέδιο προκειμένου
να μη μειωθούν οι βασικοί μισθοί

υτο μισθολόγιο των δημοσίων

υπαλλήλων και παραλληλα
να εξασφαλιστεί κονδύλι από

την περικοπή των μη μισθολογικών

επιδομάτων π.χ ιδιωτικά
ασφαλιστήρια εργαζομένων
συμβάσεις για παιδικές κατασκηνώσεις

κ.λπ που θα διατεθεί

για την αύξηση των επιδομάτων

των κατόχων θέσεων
ευθύνης γενικοί διευθυντές
διευθυντές προϊστάμενοι

Με τη μέθοδο αυτή αναμένεται
να ικανοποιηθεί η απαίτηση

των δανειστών να ανοίξει η
ψαλίδα μεταξύ των νεοεισερχόμενων

και χαμηλών προσόντων

υπαλλήλων με τους κρατικούς

λειτουργούς που κατέχουν
θέσεις ευθύνης χωρίς να απαιτηθεί

η διαμόρφωση του μισθολογίου

από μηδενική βάση
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Σε έξι νησιά
το πρώτο κύμα
αυξήσεων ΦΠΑ
από 1ης Οκτωβρίου
Ρόδος, Νάξος, Σαντορίνη,
Μύκονος, Πάρος και Σκιάθος

Πρώτο κύμα
αύξησης
του ΦΠΑ
σε έξι νησιά
Από 1ης Οκτωβρίου

Εξι νησιά περιλαμβάνονται στο πρώτο
κύμα αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου 

Οικονομικών, από την 1η Οκτωβρίου 

καταργείται το ειδικό καθεστώς
ΦΠΑ σε Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο,
Νάξο, Πάρο και Σκιάθο. Στα νησιά
αυτά θα ισχύσουν οι κανονικοί συντελεστές 

6%, 13% και 23%. Ετσι, οι
τιμές υπηρεσιών και προϊόντων που
υπάγονται στον υψηλότερο συντελεστή 

αυξάνονται κατά 6,9% και στον
μεσαίο κατά 3,6%. Οπως προβλέπεται
στο μνημόνιο, τον Ιούνιο του 2016 ο
ΦΠΑ θα αυξηθεί σε μια δεύτερη ομάδα
νησιών, ενώ το μέτρο θα επεκταθεί
και στα πιο απομακρυσμένα, τον Ιανουάριο 

του 2017. Εν τω μεταξύ, ως
προς τον ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία,
ο αν. υπουργός Οικονομικών Τρύφων
Αλεξιάδης υπενθύμισε τη δέσμευση
των κομμάτων ότι θα καταργηθεί,
ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν έχει ληφθεί
κάποια απόφαση από την κυβέρνηση.
Την ίδια ώρα, μελέτη της Κομισιόν
διαπιστώνει ότι στην Ελλάδα η απώλεια 

εσόδων από ΦΠΑ λόγω φοροδιαφυγής 

φτάνει στο 35%, ενώ ο μέσος
όρος στην Ε.Ε. είναι 18,1%. Από το
2009 έως το 2013, η απώλεια εσόδων
από ΦΠΑ υπολογίζεται σε 37 δισ.
ευρώ. Σελ. 18

Σε Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο, Νάξο, 

Πάρο.και Σκιάθο καταργείται
από την 1η Οκτωβρίου το ειδικό
καθεστώς με τους μειωμένους
συντελεστές ΦΠΑ 5%, 9% και
16%, οι οποίοι διαμορφώνονται
πλέον σε 6, 13% και 23% που
ισχύουν και στην υπόλοιπη χώρα.
Στο πρώτο κύμα αυξήσεων εξαιρέθηκαν 

τα νησιά που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με τους πρόσφυγες 

- μετανάστες, όπως η Κως,
η Σάμος, η Λέσβος και η Χίος.

Η επιλογή των πρώτων έξι νησιών 

έγινε με μετρήσιμα και διαφανή 

κριτήρια, όπως θα γίνει
και για τις άλλες δύο ομάδες νησιών 

που θα ενταχθούν στο κανονικό 

καθεστώς ΦΠΑ (από
1.6.2016 και 1.1.2017), αναφέρει
με ανακοίνωσή του το υπουργείο
Οικονομικών.

Τα απομακρυσμένα νησιά θα
μπουν στην τελευταία ομάδα.
Εξαίρεση αποτέλεσε η Ρόδος λόγω
του πληθυσμού και των αφίξεων
των τουριστών το 2014, που ξεπέρασαν 

τα 2 εκατομμύρια.
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται 

μεταξύ των χωρών
της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή 

στον ΦΠΑ, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, από τα 100 ευρώ
ΦΠΑ που θα έπρεπε να εισπράττονται, 

τελικά στα κρατικά ταμεία
καταλήγουν 65 ευρώ. Σημειώνεται
ότι τα χρόνια της κρίσης, και συγκεκριμένα 

το χρονικό διάστημα
2009-2013, η χώρα μας έχασε 37
δια. ευρώ από τη φοροδιαφυγή-
φοροαποφυγή στον τομέα του
ΦΠΑ. Σελ. 18
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Σε έξι νησιά το πρώτο κύμα αυξήσεων ΦΠΑ
Ακριβότερες υπηρεσίες και προϊόντα από 1/10 σε Ρόδο Σαντορίνη Μύκονο Νάξο Πάρο Σκιάθο

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εξι νησιά βρίσκονται στο πρώτο
κύμα αυξήσεων των συντελεστών
ΦΠΑ τα οποία θα πρέπει από την
1η Οκτωβρίου να αναμορφώσουν
τους συντελεστές σε σειρά προϊόντων

και υπηρεσιών και κατ
επέκταση τις τιμές

Συγκεκριμένα καταργείται τσ
ειδικό καθεστώς των μειωμένων
συντελεστών ΦΠΑ 5 9 και
16 σε Ρόδο Σαντορίνη Μύκονο

Νάξο Πάρο και Σκιάθο και
πλέον οι νέοι συντελεστές διαμορφώνονται

σε 6 13 και
23 που ισχύουν και στην υπόλοιπη

χώρα
Σε αυτή τη φάση τα νησιά

που αντιμετωπίζουν προβλήματα
με τους πρόσφυγες μετανάστες

όπως n Κως n Σάμος
n Λέσβος και n Χίος εξαιρούνται
των αυξήσεων

Αν και το υπουργείο Οικονομικών

δεν έχει εκδώσει ακόμη τη
σχετική απόφαση ωστόσο στο
δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε

χθες το βράδυ τονίζεται
ότι Θα θεσπιστούν κατάλληλα
και στοχευμένα μέτρα για την
αποζημίωση των κατοίκων εκείνων

που έχουν περισσότερη ανάγκη
Στις αλλαγές που θα γίνουν

το επόμενο διάστημα στη φορολογία

εισοδήματος θα υπάρξουν
τέτοια μέτρα

Η επιλογή των προαναφερόμενων
νησιών επισημαίνεται

στην ανακοίνωση έγινε με μετρήσιμα

και διαφανή κριτήρια
όπως θα γίνει και για τις άλλες
δύο ομάδες νησιών που θα ενταχθούν

στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ από 1.6.2016 και 1.1.2017
Τα απομακρυσμένα νησιά θα
μπουν στην τελευταία ομάδα
Εξαίρεση αποτέλεσε η Ρόδος με
βάση κριτήρια όπως o πληθυσμός
1 15.490 και οι αφίξεις τουριστών

Καταργείται το ειδικό καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 5 9 και 16 στα νησιά Ρόδος
Σαντορίνη Μύκονος Νάξος Πάρος και Σκιάθος και πλέον οι νέοι συντελεστές διαμορφώνονται σε 6
13 και 23 που ισχύουν και στην υπόλοιπη χώρα

Σε αυτή τη φάση τα
νησιά που αντιμετωπίζουν

προβλήματα με
τους πρόσφυγες μετανάστες

όπως η Κως
η Σάμος η Λέσβος και
η Χίος εξαιρούνται
των αυξήσεων
το 2014 που ξεπέρασαν τα 2 εκατ

Από την 1η Οκτωβρίου στα έξι
ανωτέρω νησιά της χώρας οι συντελεστές

ΦΠΑ θα διαμορφωθούν
• Στο 23 στον οποίο θα υπάγονται

η εστίαση catering και
τα περισσότερα τρόφιμα εισιτήρια
μέσων μαζικής μεταφοράς λεωφορεία

αεροπλάνα πλοία κ ά
και κόμιστρα ταξί Τα προϊόντα

και οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας

θα αυξηθούν κατά 6,9
• Στο 13 για ξενοδοχεία το

μέτρο επίσης θα εφαρμοσθεί από
την 1η Οκτωβρίου του 2015 ενέργεια

ύδρευση και ορισμένα τρόφιμα

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
αυτής της κατηγορίας θα αυξηθούν

κατά 3,6
• Στο 6 για φάρμακα βιβλία

περιοδικά εφημερίδες και εισιτήρια

θεάτρου
Στο μεταξύ ο αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας
Αλεξιάδης μιλώντας στον ραδιοφωνικό

σταθμό Παραπολιτικά
ανέφερε ότι δεν θα επιβαρυνθούν
από τη φορολογία όσοι έχουν εισοδήματα

ύψους 12.000 ευρώ
χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει εάν
θα υπάρχει αφορολόγητο όριο ή
όχι ενώ για τον ΦΠΑ στα ιδιωτικό
σχολεία υπενθύμισε τη δέσμευση

των κομμάτων ότι θα καταργηθεί
χωρίς προς το παρόν να έχει ληφθεί

κάποια απόφαση από την
κυβέρνηση Ειδικότερα ο αναπληρωτής

υπουργός ανέφερε τα
εξής για τη φορολογία

1 Φορολογία εισοδήματος Ο

υπουργός σημείωσε ότι στόχος
της κυβέρνησης είναι να μεταφερθεί

το φορολογικό βάρος από
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα
σε υψηλά εισοδήματα και περιουσίες

υπογραμμίζοντας ότι
υπάρχουν εργαλεία για να γίνει
αυτό Ο κ Αλεξιάδης ερωτηθείς
για το αφορολόγητο όριο και αν
αυτό θα ανέλθει στις 12.000 ευρώ
διατύπωσε την εκτίμηση ότι δεν
θα υπάρχει επιβάρυνση σε αυτά
τα εισοδήματα διότι και να επιβαρύνεις

αυτά τα εισοδήματα
δεν θα έχεις κάποιο αποτέλεσμα
Σημείωσε δε ότι αν φορολογηθούν

περαιτέρω οι πολίτες και

οι επιχειρήσεις τα περίπου 80
δισ ληξιπρόθεσμα που έχουμε
αυτή τη στιγμή θα τα δούμε να
μεγαλώνουν γιατί δεν μπορεί να
πληρώσει ο κόσμος

Το επόμενο διάστημα αυτό
που έχουμε μπροστά μας ως
υπουργείο Οικονομικών είναι να
εισπράξουμε χρήματα από τις 100
δόσεις να εισπράξουμε τις δόσεις
από τη φορολογία εισοδήματος
να εισπράξουμε τις δόσεις από
τον ΕΝΦΙΑ να εισπράξουμε τα
τέλη κυκλοφορίας Ε δεν είμαστε
τρελοί να πάμε να φορτώσουμε
τον κόσμο με ένα σωρό φορολογίες

και υπερβολικά ποσά και να
μη μπορεί να πληρώσει κανένας
τίποτα γιατί τότε θα αποτύχει
όλο το οικοδόμημα ανέφερε χαρακτηριστικά

ο υπουργός
2 Τέλη κυκλοφορίας Μικρές

αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας
που θα πληρωθούν στα τέλη Δεκεμβρίου

προανήγγειλε ο κ Αλεξιάδης

Οπως είπε στη φορολογία αυτοκινήτων

έχουμε τα τέλη κυκλο
φορίας αυτής της χρονιάς και
έχουμε και τα τέλη κυκλοφορίας
της επόμενης χρονιάς Για την
επόμενη χρονιά σκεφτόμαστε πάρα

πολλές παρεμβάσεις για να
γίνει τα σύστημα πιο δίκαιο και
πιο αναλογικό Γι αυτή τη χρονιά
θα έχουμε πολύ μικρές παρεμβάσεις

δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε

πολλά
3 Ιδιωτικά σχολεία Σύμφωνα

με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών

τις επόμενες μέρες
θα αντιμετωπιστεί το θέμα του
ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία Υπενθύμισε

στη συνέντευξη που παραχώρησε

τη δέσμευση όλων προεκλογικά

ότι θα καταργηθεί Ωστόσο

όπως είπε το τι θα γίνει τώρα
από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο
δική μου αρμοδιότητα είναι

αρμοδιότητα

και άλλων
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• Ο ΣΕΒ ΟΙΟ Παρίσι Στην προσέλκυση
επενδύσεων στην Ελλάδα και στη συνεργασία

ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων

αποβλέπει η επιχειρηματική
αποστολή που διοργάνωσε ο ΣΕΒ στο
Παρίσι ύστερα από πρόσκληση του αντίστοιχου

γαλλικού συνδέσμου MEDEF
Οι πλευρές δεσμεύθηκαν να υποβάλουν
συγκεκριμένο σχέδιο δράσης έως τον
Νοέμβριο του 2015 Σελ 20

Επιχείρηση προσέλκυσης
γαλλικών επενδύσεων από ΣΕΒ
Επαφές με Γάλλους επιχειρηματίες στο Παρίσι

Γέφυρες για σύσφιγξη των ελληνο
γαλλικών σχέσεων που εκφράστηκαν
το προηγούμενο διάστημα σε πολιτικό

επίπεδο και στο επιχειρηματικό
πεδίο ανοίγει ο ΣΕΒ στρώνοντας
το έδαφος για την προσέλκυση επενδύσεων

από γαλλικές εταιρείες στην
Ελλάδα Στο πλαίσιο αυτό αντιπροσωπεία

του ΣΕΒ με επικεφαλής τον
πρόεδρο του συνδέσμου Θεόδωρο
Φέσσα φωτ συναντήθηκε χθες στο

Παρίσι με τη διοίκηση του αντίστοιχου

γαλλικού συνδέσμου MEDEF καθώς

και με τον υπουργό Οικονομίας
της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ενώ
σύμερα θα συναντηθεί με τον υπουργό

Οικονομικών Μισέλ Σαπέν Το
παρών έδωσαν κορυφαίες γαλλικές

εταιρείες όπως οι Γαλλικοί Σιδηρόδρομοι

SNCF η κατασκευαστική
Vinci η πετρελαϊκή Total n L'Oreal
η Airbus κ.ά Σελ 20
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Αντιπροσωπεία του ΣΕΒ
στο Παρίσι με στόχο
προσέλκυση επενδύσεων
Συναντήθηκε με τον υπ Οικονομίας Εμ Μακρόν και με
τη διοίκηση του MEDEF Σήμερα συνάντηση με Σαπέν

ίΠί,ΧΡΥΣΑΣΛΙΑΓΓΟΥ

Γέφυρες για σύσφιγξη των ελλη
vo-γαλλικών σχέσεων που εκφράστηκαν

το προηγούμενο διάστημα
σε πολιτικό επίπεδο και στο επιχειρηματικό

πεδίο ανοίγει ο ΣΕΒ
στρώνοντας το έδαφος για την
προσέλκυση επενδύσεων από γαλλικές

εταιρείες στην Ελλάδα Στο
πλαίσιο αυτό αντιπροσωπεία του
Συνδέσμου με επικεφαλής τον
πρόεδρο Θεόδωρο Φέσσα η οποία
πλαισιώνεται και με εκπροσώπους
ελληνικών επιχειρήσεων από διάφορους

κλάδους της οικονομίας
κατασκευές ενέργεια βιομηχανία
μέταλλα φάρμακα λιανεμπόριο

πληροφορική επικοινωνίες
ασφάλειες τράπεζες και βιομηχανικός

εξοπλισμός βρίσκεται από
χθες στο Παρίσι για διήμερη επίσκεψη

έπειτα από πρόσκληση του
αντίστοιχου γαλλικού Συνδέσμου
MEDEF Η αντιπροσωπεία του

ΣΕΒ συναντήθηκε χθες με τον
υπουργό Οικονομίας της Γαλλίας
Εμανουέλ Μακρόν καθώς και με
τη διοίκηση του γαλλικού Συνδέσμου

MEDEF με την οποία παραχώρησε

κοινή συνέντευξη Τύπου
στα γαλλικά MME ενώ σήμερα θα
συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών

Μισέλ Σαπέν
Ο γαλλικός Σύνδεσμος MEDEF

εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση
από υψηλόβαθμα στελέχη κορυφαίων

γαλλικών επιχειρηματικών
ομίλων οι οποίοι είτε δραστηριοποιούνται

ήδη στην Ελλάδα είτε
ενδιαφέρονται να επενδύσουν
όπως οι Γαλλικοί Σιδηρόδρομοι

SNCF η κατασκευαστική Vinci
n πετρελαϊκή Total n όποια έχει
υποβάλει προσφορά για έρευνα
υδρογονανθράκων στις προς παραχώρηση

περιοχές του Ιονίου η
L'Oréal η Airbus εκπρόσωπος
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και
του τουριστικού κλάδου αλλά και
της Ενωσης Γαλλικών Τραπεζών
Στην ελληνική επιχειρηματική
αποστολή συμμετείχαν ο κ Πάνος
Μαρινόπουλος φάρμακα λιανεμ

Στην Ελλάδα σήμερα
δραστηριοποιούνται
περισσότερες από 120
γαλλικές επιχειρήσεις
με τις επενδύσεις τους
να αγγίζουν
τα 3 δισ ευρώ
τα τελευταία χρόνια

πόριο κ.λπ ο κ Γιώργος Κώτσα
λος ασφαλιστικές οι κ.κ Αλέξανδρος

Μακριδης και Αριστείδης
Μαραγκός κλάδος βιομηχανικού
εξοπλισμού εκπρόσωπος της Βιο
χάλκο της Ιντρακόμ και της Εθνικής

Τράπεζας Κατά τη διάρκεια
της χθεσινής ημέρας πραγματοποιήθηκαν

στο Παρίσι και κατ
ιδίαν συναντήσεις μεταξύ των επιχειρηματιών

με στόχο την περαιτέρω

ανάπτυξη των επιχειρηματικών
συνεργασιών των δυο χωρών

όπου το διμερές εμπόριο ανέρχεται

στα 3 δισ ευρώ περίπου Θα

πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα

σύμερα δραστηριοποιούνται
περισσότερες από 120 γαλλικές
επιχειρήσεις με τις επενδύσεις
τους να αγγίζουν τα 3 δισ ευρώ
τα τελευταία χρόνια

Οι επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι
Ελλάδας και Γαλλίας ΣΕΒ και MEDEF

υπέγραψαν χθες Κοινή Διακήρυξη

μέσω της οποίας δεσμεύονται

να καταθέσουν συγκεκριμένο

σχέδιο δράσης έως τον
Νοέμβριο του 2015 με σκοπό την
ενθάρρυνση των μελών τους για
επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
αλλά και στην Ευρώπη και αλλού
Επίσης θα αναπτύξουν δράσεις
όπως επενδυτικές συναντήσεις
Β2Β εμπορικές συναντήσεις κοινά
road shows δράσεις στρατηγικής
πληροφόρησης κ.λπ μετά την
ολοκλήρωση της πρώτης επισκόπησης

προόδου του ελληνικού
προγράμματος σταθερότητας Επιπρόσθετα

προγραμματίζεται επίσκεψη

αντιπροσωπείας του MEDEF
στην Ελλάδα με σκοπό την περαιτέρω

σύσφιγξη των οικονομικών
σχέσεων Οι δύο πλευρές συμφώνησαν

στη συγκρότηση κοινής
ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση

προτάσεων πολιτικής αμοιβαίου

ενδιαφέροντος για την ενδυνάμωση

βιομηχανικών δικτύων
υψηλής προστιθέμενης αξίας την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και την αποφυγή μιας άνεργης jobless

οικονομική5 ανάκαμψης
στην Ευρώπη την προσέλκυση
επενδύσεων και την προώθηση
μια5 συνεκτική5 ενεργειακή5 πο
λιτική5 με ανταγωνιστικό κόστος

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας τόνισε ότι στόχος της επίσκεψης

αυτής στο Πάριοι είναι η μεταφορά δύο βασικών μηνυμάτων Πρώτον
ότι ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας υποστηρίζει σθεναρά την εφαρμογή του
ελληνικού προγράμματος σταθερότητας Δεύτερον ότι υπάρχουν στην Ελλάδα

σημαντικές ευκαιρίες γκι επενδύσεις

Η ομάδα εργασίας θα παρουσιάσει
τις προτάσει5 της τον Δεκέμβριο
2015 και στη συνέχεια ο MEDEF
και ο ΣΕΒ συμφώνησαν να παρουσιάσουν

τις κοινές προτάσεις πολιτικής

στα θεσμικά όργανα της
Ευρώπης καθώς και στους εκπροσώπους

των κυβερνήσεων Και
στις δυο χώρες γνωρίζουμε ότι
δεν θα υπάρξει βιώσιμη ανάκαμψη
χωρίς την εφαρμογή στιβαρών
και αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων

σε εθνικό επίπεδο Είμαστε
πεπεισμένοι ότι η επιχειρηματικότητα

είναι η μόνη λύση Δυνατή
Ελλάδα σημαίνει δυνατή Ευρώπη
και κατ επέκταση δυνατή Γαλλία

τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος

του MEDEF Πιερ Γκατάζ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος

του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας
τόνισε ότι στόχος της επίσκεψης
αυτής στο Παρίσι είναι n μεταφορά

δύο βασικών μηνυμάτων
Πρώτον είπε ότι α ελληνικός
ιδιωτικός τομέας υποστηρίζει
σθεναρά την εφαρμογή του ελληνικού

προγράμματος σταθερότητας

και θα βοηθήσει με όλες
ταυ τις δυνάμεις στην επίτευξη
της σταθερότητας στην οικονομία

και στην ανάκαμψη Δεύτερον
ότι υπάρχουν στην Ελλάδα

σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις

που μπορούν να οδηγήσουν
σε καινούργιες γαλλο-ελ

ληνικές επιχειρηματικές συνέρ
γειες και συμπράξεις
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[φαρμακευτικές]
Πάνω από
Ι,ΐδισ.ευρώ
ταχρέη
του Δημοσίου

Τις διαθέσεις της νέας κυβέρνησης 

όσον αφορά την αγορά
φαρμάκου αναμένουν οι εταιρείες 

του κλάδου, οι οποίες λειτουργούν 

υπό καθεστώς χρηματοδοτικής 

ασφυξίας, καθώς
και πάλι τα χρέη του Δημοσίου
έχουν ξεφύγει πάνω από to 1,1
δισ. ευρώ μετά και τα capital
controls. >l4
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ΘΕΜΑ W Συνολικά από τα 5 δισ ευρώ που είναι τα
φέσια του ελληνικού Δημοσίου προς τους

ιδιώτες προμηθευτές στοιχεία Ιουλίου το 22
είναι προς τις φαρμακευτικές

οφ£ΐλ£ς Υπό καθεστώς χρηματοδοτικής ασφυξίας λειτουργοϋν οι εταιρείες του κλάδου Ισχυρές πιέσεις σης 24 μεγάλες

1 7 δισ ευρω ταχρέησηςφαρμακευτικές
Του Γιώργου Σακκά
gsakkasia-naftemporiki gr

Τις
διαθέσεις της νέας κυβέρνησης

όσον αφορά την
αγορά φαρμάκου αναμένουν

οι εταιρείες του κλάδου οι
οποίες λειτουργούν υπό κλίμα
χρηματοδοτικής ασφυξίας καθώς

και πάλι τα χρέη του Δημοσίου

προς αυτές έχουν ξεφύγει
πάνω από το 1,1 δισ ευρώ Μάλιστα

οι μεγαλύτερες εταιρείες
πολυεθνικές και ελληνικές είναι
αυτές που αντιμετωπίζουν το σοβαρότερο

πρόβλημα με τις 24 εξ
αυτών να βρίσκονται στην κορυφή

των πωλήσεων κατέχοντας

το 75 της αγοράς
Σημειώνεται δε ότι συνολικά

οι απαιτήσεις από Δημόσιο και
ιδιώτες είναι της τάξης του 1.7
δισ ευρώ

Πριν από μερικές μέρες μάλιστα

με επιστολή τους προς τους
υπηρεσιακούς υπουργούς Οικονομικών

και Υγείας οι εκπρόσωποι

της Πανελλήνιας Ενωσης
Φαρμακοβιομηχανίας ανέφεραν
πως οι ελληνικές φαρμακευτικές
καλούνται να λειτουργήσουν σε
ένα περιβάλλον όπου επικρατεί
παντελής έλλειψη ρευστότητας
και χωρίς δυνατότητα πλέον για
άντληση χρηματοδότησης από
τις τράπεζες Την ίδια στιγμή οι
έλεγχοι κεφαλαίων έχουν οδηγήσει

σε αλλαγή του τρόπου πληρωμής

των προμηθευτών του εξωτερικού

οι οποίοι πιέζουν για
προπληρωμή αρνούμενοι να χορηγήσουν

πίστωση Οι τράπεζες
με τη σειρά τους δεν χρηματοδοτούν

ης εισαγωγές φαρμάκων
Σύμφωνα τώρα με τα

συγκεντρωτικά

στοιχεία των φαρμακευτικών

εταιρειών αποδεικνύεται

πως το 40 των συνολικών

χρεών του ΕΟΠΥΥ αφορά σε
χρέη προς τις φαρμακευτικές
εταιρείες ενώ την ίδια στιγμή το
37 των συνολικών χρεών που
έχουν τα νοσοκομεία αφορά επίσης

οφειλές προς τις φαρμακευτικές

Συνολικά λοιπόν από
τα 5 δισ ευρώ που είναι τα φέσια

του ελληνικού Δημοσίου
προς τους ιδιώτες προμηθευτές
στοιχεία Ιουλίου το 22 είναι
προς τις φαρμακευτικές

Ηδη ληξιπρόθεσμες
Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία
των φαρμακευτικών στο τέλος
Ιουνίου οι συνολικές οφειλές του
ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές
εταιρείες διαμορφώθηκαν στα
περίπου 690 εκατ ευρώ όταν
την ίδια στιγμή τα συνολικά χρέη

Οι twMiuiam των μεγαλυτέρων φαρμοκίυχικων οπό Δημόσιο και ιδιώτες πελάτες
Ποσά σε ευρώ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2014 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 201 3 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2014/20131 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2014 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2013 2014/20131

N0VART1S HELLAS ι ΑΕΒΕ 143.395.097 184 050 075 22,09 369 218 057 381 172.156 3,14

ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ A t 267.507 495 268 647 321 0,42 250.683.984 282 157 501 1 1.15

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε
r ι r fno52 31 5 698 70.033.943 25,3 MC 0"Ϊ3 ΊΟΊ245.825 Ιοί TOO ΟΩ3299.222.OU3 1 7,85

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε 61.632.818 83.641.478 26,31 206.889.570 247.498.029 16,41

SANOFI AVENUS Α Ε Β Ε 73 509 253 101.810.003 27,8 203.059.875 224.879.373 9.7

GLAXOSMIÎHKUNE ΑΕΒΕ 51.246589 67.058.828 23,58 188.159.264 194 599.231 3.31

MERCK SHARP D0HME MSD ΑΦΒΕΕ 84 724 555 101.593.107 16.6 182.649.305 163.594.413 11,65

ROCHE iHELLASi Α.Ε 95.004.240 99.936772 4,94 173.515.210 181.763.905 4,54

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ABEE 59.850.533 44956.006 33,13 161.272.519 161.497.127 0,14

ASTRAZENECA A.E 34 126.140 42.084.307 18,91 156.648.257 160423.322 2.35

BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE 118.060.038 43.800.678 169,54 152.389.900 139.750.933 9,04

ΦΑΜΑΡΑΒΕ 37.324.775 46.345.642 19,46 125696 337 131 535 877 4,44

ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ A.E 37.986.932 40.977.041 7,3 113.949.055 1 12 408 171 1,37

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 44.062.617 37.265.074 18,24 113.581.802 118.323.708 4,01

DEMO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 63.372.894 60.675.287 4,45 111.834.087 105.190.295 6,32

JANSSEN-CILAC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 63453.261 76.249.830 16,78 102.024.421 99.613.081 2,42

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ 92360.782 97.712.653 5,48 98996.048 98.881.464 0,12

AMGEN ΕΛΛΑΣ Ε Π Ε 53892926 63.748.303 15,46 90.852.126 94.318.583 3,68

ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ABEE 55.246.317 60.130.575 8,12 74.822.403 78517031 4,71

BRISTOL MYERS SQUIBB Α.Ε 28.057.644 32.877.991 14,66 63.004.846 82.871.032 23,97

ΜΠΑΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 62.829.938 58.299.846 7,77 62.656 765 56.477.705 10,94

ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε 43.313665 561Ô0 482 22,88 60.461.661 64.903.701 6,84

GILEAO SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 30.926399 54 614 893 43,37 55.819.612 48 974 726 13,98

MERCK Α Ε 24 604 964 25.732.905 4,38 55.338.218 54 985 623 0,64

Πηγή ICAP

VII Τα μισά χρέη
προς φαρμακευτικές

αφορούν
πωλήσεις μέχρι το
τέλος του 2014
γεγονός που
σημαίνει ότι το
20 των συνολικών

χρεών του
ΕΟΠΥΥ είναι οφειλές

για περσινές
πωλήσεις των
φαρμακευτικών
προς αυτόν

του ΕΟΠΥΥ προς προμηθευτές
διαγνωστικά γιατρούς κλπ έφτα
ναντο 1,7δισ.ευρώ Σημειώνεται
δε πως από τη σιιγμή που από
το τέλος Ιουνίου έχει παρέλθει
σχεδόν ένα τρίμηνο οι συγκεκριμένες

οφειλές θεωρούνται ήδη
ληξιπρόθεσμες ενώ Π ιρά ης σχετικές

εκταμιεύσεις του οργανισμού

αυτές σε καμία περίπτωση
δεν κάλυψαν κάποιο μέρος των
χρεών προς φαρμακευτικές Επισημαίνεται

ακόμη ότι ιον Ιούλιο
λόγω της τραπεζικής αργίας αλλά

και της πολύ κακής κατάστασης

που υπήρξε στην ελληνική
οικονομία τα χρέη διογκώθηκαν
περαιτέρω

Επίσης με βάση ι α στοιχεία
της αγοράς φαρμάκου τα μισά
χρέη προς φαρμακευτικές αφορούν

πωλήσεις μέχρι το τέλος
του 201 4 γεγονός που σημαίνει
ότι το 20 των συνολικών χρεών
του ΕΟΠΥΥ είναι οφειλές για περσινές

πωλήσεις των φαρμακευτικών

προς αυτόν

Νοσοκομεία
Πέρα όμως από τον ΕΟΠΥΥ ιδιαίτερα

υψηλές είναι οι οφειλές
τωννοσοκομείων οι οποίες έχουν
φτάσει το 1,1 δισ ευρώ εκ των
οποίων τα 390 εκατ ευρώ είναι

χρέη προς φαρμακευτικές Επίσης

περίπου 20 εκατ ευρώ είναι

τα χρέη ιων στραπωτικών νοσοκομείων

Η ποραα των οφειλών
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι
από την αρχή της κρίσης οι οφειλές

προς ης φαρμακευπκές απο

d ισολογισμοί
Σύμφωνα με ία στοιχεία των

ισολογισμών των

φαρμακευτικών εταιρειών to
201 4 οι συνολικές απαιτήσεις
όηλαδη οι απλήρωτες οφειλές
ατις φαρμακευτικές απο το
Δημόσιο αλλά και απο

φαρμακαποθήκες ιδιωτικές
κλινικές κ.λπ έφτασαν το 1 68
διο ευρω απο 1,81 δκτ ευρω
το 201 3 Η μειωσπ αυτή
προήλθε από το γεγονός ότι
μέχρι τον Νοέμβριο του 2014
ιο Δημόσιο προχωρούσε σε

αποπληρωμές μια τακτική η

οποία πάγωσε μεοα στο
201 5 με αποκορύφωμα τα

capital controls

τελούσαν to μεγαλύτερο κομμάτι
από to σύνολο των οφειλών

του Δημοσίου προς τον κλάδο
υγείας Ειδικότερα και ξεκινώνιας
από το 20 1 0 οι οφειλές των ασφαλιστικών

φορέων και των νοσοκομείων

συνολικά ήταν της ιά
ξης των 2,9 διο ευρώ εκ των οποίων

περίπου 1,45 δισ ευρώ αφορούσε

φαρμακευτικές
Το 201 1 αποτελούσαν ίο 30

σε σύνολο 3,48 δισ ευρώ και το
201 2 όταν τα συνολικά χρέη προς
τον κλάδο υγείας έφθαναν τα 4,5
δισ ευρώ ta χρέη προς τις φαρμακευτικές

προσέγγιζαν το 1,8
διο ευρώ Το 2013 σημειώνεται
ραγδαία αποκλιμάκωση ιων οφειλών

με tov ΕΟΠΥΥ να οφείλει συ
νολικά 1,7 δισ ευρώ με τα νοσοκομεία

687 εκαι ευρώ και τα
συνολικά χρέη προς το φάρμακο
να φτάνουν στα περίπου 970 εκατ
ευρώ ενώ περαιτέρω αποκλιμάκωση

χρεών σημειώνεται και ιο
2014 με ης οφειλές ιου ΕΟΠΥΥ να
βρίσκονται στο περίπου 1 2 διο
ευρώ και των νοσοκομείων σια
600 εκατ ευρώ

Την περσινή χρονιά οι συνολικές

οφειλές στις φαρμακευτικές
έφθασαν στα περίπου 790

εκατ ευρώ
S1D:9748054 S1D:97610251

Γενική ανακοστολόγηση

προϊόνιτύν
▼ Στην τελική ευθεία εισέρχεται

η γενική ανακοστολόγηση
των φαρμάκων καθώς ο

ΕΟΦ ανήρτησε στην ιστοσελί
δα του τον κατάλογο με τα φαρμακευτικά

προϊόντα που θα
ανατιμολογηθούν Με αυτό τον
τρόπο δίνεται το έναυσμα για
την εκκίνηση της διαδικασίας
η οποία έχει ήδη καθυστερήσει

πολλούς μήνες προκαλώντας

δυσλειτουργίες και
συμβάλλοντας

στον μέγιστο βαθμό
στην εκτίναξη της φαρμακευτικής

δαπάνης το πρώτο
6μηνο του έτους Μάλιστα η
δαπάνη θεωρείται ότι ξεπέρασε

την προβλεπόμενη κατά 157
εκατ ευρώ
Συνολικά 9.488 κωδικοί φαρμάκων

περιλαμβάνονται στη
λίστα για τους οποίους ο ΕΟΦ
καλεί τους Κατόχους Αδειας
Κυκλοφορίας ΚΑΚ να αποστείλουν

τυχόν παρατηρήσεις
υ noβάλλοντας αίτημα και δικαιολογητικά

ηλεκτρονικά Οι
εν λόγω παρατηρήσεις σε αυτή

τη φάση θα πρέπει να αφορούν

αποκλειστικά σε προσθήκες

ή διαγραφές προϊόντων

Η συγκεκριμένη φάση θα διαρκέσει

μόλις έως σήμερα τα
μεσάνυχτα

Αλλωστε οι διαδικασίες

φαίνεται να επιταχύνονται
με στόχο η ανατιμολόγη

ση να έχει ολοκληρωθεί εντός
του Οκτωβρίου
Στον κατάλογο που ανήρτησε
ο ΕΟΦ δεν περιλαμβάνονται
όπως όλα δείχνουν τα νέα
σκευάσματα τα οποία πήραν
τιμές μόλις στις 24/9 και τα
οποία έχουν σταλεί για έγκριση

από την Επιτροπή Τιμών
και τη Διεύθυνση Φαρμάκων
του υπουργείου και αναμένεται

η έκδοση του σχετικού δελτίου

Δεν αποκλείεται όμως
τελικά τα τιμολογημένα νέα
σκευάσματα να ενταχθούν στο
συνολικό Δελτίο Τιμών που θα
εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση

της ανακοστολόγησης


	ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
	29/09/2015 ΑΥΓΗ σελ. 14

	Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΕΙ
	29/09/2015 ΑΥΓΗ σελ. 14

	ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
	29/09/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 1
	29/09/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 4
	29/09/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 5

	ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΕ ΕΞΙ ΝΗΣΙΑ
	29/09/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 1
	29/09/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 18

	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
	29/09/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 1
	29/09/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 20

	ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
	29/09/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 1
	29/09/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 14


